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١٣٩�-٩٧ اول �� ��ل

$�به�١(٣٠) ه &% ,�ض*��' :'��*��./� ,�1��فه� �3ردن 45ا %&16�� از ���3 78�9 ��رد در '��;� �����&��ی��ن

ی>$�ب @�?��ـ�، ه���م در ,�1��ف هـ� .'��� �'ا��ـ& و�Bد $�بهـ� C�� �EDوDـ� و ����ـ' &�,�@ Fـ�ار G�� Hو?ـ در

45ا دوم، $�ب 	وردن �'?ـ7 �ـIاز ��دهـ'، در�3ا?ـ7 دی�ـ�% $�ب 	ن، 	وردن �'?ـ7 �ـIاز ��دهـ'، در�3ا?7

�9ل در اول ,�1��ف 	ن در *ـ& ,ـ�ض*��' را �8�9ـ� ��@�دا�'. ��ز G�� H?و &� را $�به� 45ا �3ردن �Iاز و ���3رد

ا���3ر در ���$ Jه� KL�� ,�1��ف و ی>$�ب $;�رم و ?�م دوم، ,�1��ف دارد)، ا���3ر در $�ب (دو '��� 45ا �3ردن

ی>$�ب). �M��� و ه���' &�?�@ KL�� �D دوم (,�1��فه�% '��� �'ا��&

	یـ�١.١ دارد). و�Bد &�� � N�� �� OP�� ��ع ی> HR, &* '��* 7Fد) '��S� 78�9 Cای ��ا% را O����T�UVD @�اف

ا?7؟ 7��C� ���� &� @�اف Cای در دور و�Bد

����Yه�٢.١ (�R'ار ��3 ی� ا?7 داد� 78�9�C��7رخ Cای در 	ی� &* '��*TV�� ���S'ار، &���� Kا��8ری�< * ��

ده�'). ���ن Kا��8ری� دور ه� در را �'� ا���Vب ��داز�% و

��دن٣.١ &�?�@ HR,) دارد و�Bد 7��C� 	ن در &* '��* ���ن را ��8�9 ا?7، �'اد� رخ 7��C�78�9 Cای در ا@�

.('��* ���ن را $�به�ی��ن �D'اد و ,�1��فه� از ی> ه�

��داز�ا%٢(٠]) .'��� 7�� 7��� �SیG�,درس	 [�ل ��7و ���Gد� �R^درس��	 [�ل ��ی7، ٢_� &/E�%ا�'از� ,�ض*��'

در 	درسهـ� و ا?ـ7 5F2 (	درساول دارد د?��?ـ� 234 و 554 ،208 ،080 ،380 ،234 ،5F2 	درسه�% �ـ& `�D�D �ـ&

ه���'). ���Gد� %��P�

� �ی�'.١.٢ &P?�/� 	درسرا ه� %&/E� � �ر�%

٢.٢%&M�9,ـ �'یـ�یـ7 �ـ�ا% (Pure Demand Paging)T8�3 �ـ�ـ�ز �ـ� ���Pـ� �E/&�ـ�ـ'% از 
��aـ Kـ���?

Least) LRU �Eـ/&% �Bی�Gی�� Kا��8ری�ـ ��ده'. �Fار ��داز� ا���3ر در �Fب &? و '�*�� ا?��Eد� ��Lز%

.'��* ا�Bا 	درسه� از &8�Pد� Cای ��ا% را (Recently Used

?ـ&٣.٢ &� �D�Dـ` &� اول �R^درس��	 &? ?ـbال، Cای دوم 7 �F �Eـ/&% �Bی�Gی�� Kا��8ری�ـ در &* �Dر�� در

(Valid) �P��� ?ـ^� &? ا?7)، 3FF2 (	درساول '���� �'� 7���� 9180 و 2234 ،3FF2 �SیG�, 	درس

7��c @�,�&ا�' �Fار ��داز� ا���3ر در &*���F &? (,�ض*��' ده�' ���ن د?��?�ه� ��ی�ن در را &/E� B'ول از

.('������

[.٢.'��* �SDار (Second Chance ی� دو��ر� 7��,) �Ra�&ا% 7a�? Kا��8ری� ��ا% را ?bال Cای دوم 7 �F HR,



��داز�%٣(١٠) Kه دی�� ���ن &�) '�*��7���� ���Eوت ��داز�% دو %&/E� B'ول در را ی>�Fب 
��a K���?�Dر�� &$ در

�;�	 ی>از ��ا%ه� و '��* ا��ر� ��رد دو &� ا?7)؟ �'�7���� ��Sی ی>�Fب &� &* دار�' �E/&ا% ��داز�%دوم Kه و اول

ده�'). ���YD 	ی�'� در را &/E� 	ن ���ا��' ��داز� دو ه� (,�ض*��' '��* ���ن را *�ر Cای 
د�8

(١٠)[
,�یـ داد�% e�1� C�8او � �ر�% ��دارد) &�� را 
,�ی ی> ا[�afت &*) I-node ه� در ،K���?
,�ی ی> ���د�?�ز% در

رخ K���?
,�ی Cای در (Internal Fragmentation) دا�13 $�'��ر@� 	ی� ������TVد. 
,�ی 	ن �e�1ه�% �D'اد و

ده�'. g?�� ی>��hل �� G�� (External) �B�3ر $�'��ر@� ��?i��ا% Cای &� 71a؟ &$ &� ��ده'، رخ ا@� ��ده'؟

�9*ـ$7&_(١٠) دو Cای ��ده�ـ'. ا��Lم �S���Sـ� 7*�9 دو (Sector) ی>?�Sـ�ر از �3ا�'ن �ـ�ا% ���]��Y� دی�>هـ�%

�;Pـ�د را دی�ـ> j1�V� ?��Sره�% &� د?��?� در�3ا?7ه�% &� g?�� 7a�? ���Dا�' &���$ 
��a K���? و ه���'

.'�VP�

__________________________________________________________________________________

'� از ا��ـ/�ن %�� � و ا?7 &R�Fد ه���د 	ز��ن ز��ن &* '��* 7Fد K�*��7?در�3ا 	ز��ن، Cای در � � 7�R,�� 	رزو% ��

� ���د. داد� g?�� ��?�� &� 	ز��ن ز��ن در C��k ه ����د. &P?�/�


